
Geachte bestuurders, 
 
Compuclub is verplicht zich aan de Covid 19 regels te houden. 
Deze zijn opgesteld door de Covid/NPO-commissie. 
Zoals een ieder weet mogen er op dit moment GEEN wedvluchten plaatsvinden. 
Wel mag er ivm de gezondheid van de duiven getraind/gevlogen worden. 
Om alles te kunnen zien/volgen (bijv. op diverse sites) vwb de trainingsvluchten, wordt dit 
“vluchtverloop” genoemd. 
Toch willen een aantal afdelingen dat er digitale gegevens worden verwerkt door Compuclub 
en deze ter beschikking worden gesteld. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verrekeningen van de verschillende soorten kosten, 
vracht/opcenten. 
Wij hebben het hele weekend ons best gedaan om hierin te voorzien, met als resultaat dat 
er een flink aantal aanpassingen zijn verricht. 
Hierdoor denken wij te voldoen aan de regels van de Covid commissie. 
Ten eerste kan iedereen via onze site zien hoe het “vluchtverloop” is geweest op vrijwel alle 
nivo’s. 
Middels het vluchtverloop bieden wij ook voor de Compustam gebruikers de prestaties aan. 
Wij zullen dus wekelijks ALLE procedures moeten draaien om voor de juiste gegevens 
(inclusief verwerking splijtleden) aan de afdeling, rayons, vlieggebieden, verenigingen enz. te 
voldoen. 
In de verwerking van de gegevens voor U hebben wij voorzien door onderstaande 
aanpassingen in ons rekenprogramma toe te passen. 
 
De uitslagen worden/zijn op 0 gezet, dus ook geen kosten van de papieren uitslagen, deze 
mogen immers nog niet verstrekt worden. 
Poules worden vooraf op 0 gezet, er is geen pouleverwerking toegestaan. 
De bedragen (normaal 0,5 cent per duif) voor de papieren prestatieoverzichten staan op 0, 
deze zijn wel digitaal beschikbaar.  
Papieren prestatieoverzichten kunnen ALLEEN aan het einde van het seizoen besteld worden 
mits papieren afdrukken dan toegestaan zijn, uitsluitend voor de hele vereniging of de hele 
afdeling. 
Punten worden op 0 gezet zodat er geen punten vermeld kunnen worden in het 
vluchtverloop. 
Doordat er geen punten zijn worden er geen kampioenschappen gemaakt, dit is nog niet 
toegestaan. 
Compuclub zet overal “vluchtverloop” boven ipv de “uitslag”.  
Alle verdere kosten die men opgevoerd heeft blijven wel staan op de betaalstaten zoals 
kosten per duif en per liefhebber, zowel voor afdeling/vlieggebied/kring/cc/vereniging. 
Verder maken wij de verschillen lijsten van de UDP’s. 
Door de hectische tijd en vele aanpassingen (waar dag en nacht aan gewerkt werd in de 
laatste weken) krijgt men van de afgelopen week(en) mogelijk nog niets, maar vanaf 
volgende week draaien we weer normaal maar met beperkingen zoals hierboven genoemd. 
 
Namens het team van Compuclub. 
Jan de Raaf sr. 
 


